
ชอืงานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก

ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลที
คดัเลอืกโดย

สรปุ

เลขทขีอง
สญัญา หรอื 
ขอ้ตกลงใน
การซอืหรอื

จา้ง

วนัทขีองสญัญา
 หรอื ขอ้ตกลง
ในการซอืหรอื

จา้ง

ซอ่มเครอืงกรอฟิลม์ภาพยนตร ์จํานวน 1 เครอืง          54,000.00         54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศภุชัย วอทอง                54,000.00 นายศภุชัย วอทอง            54,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.092/2563 1 ก.ค. 63

นํามันเชอืเพลงิ ประจําเดอืนมถินุายน  2563            7,542.21           7,542.21 เฉพาะเจาะจง
สถานีบรกิารนํามันเชอืเพลงิเพอืการสวสัดกิาร 
กรมยทุธศกึษาทหารเรอื                  7,542.21

สถานีบรกิารนํามันเชอืเพลงิ
เพอืการสวสัดกิาร กรมยทุธ
ศกึษาทหารเรอื              7,542.21

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

หนังสอืแจง้
ยอด ชพ.
436/2563 1 ก.ค. 63

ป้ายแจง้หมวดหมูท่รัพยากรและเทปกาวสําหรับตดิผนกึ          11,000.00           9,600.04 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                  9,600.04
บรษัิท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)              9,600.04

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.064/2563 1 ก.ค. 63

คา่สตกิเกอรแ์ละซองป้ายชอื               680.00              680.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด                     680.00
บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จํากัด                 680.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 
เลขทร ี
00065103072
0122914 2 ก.ค. 63

จัดพมิพห์นังสอืโปรแกรมภาพยนตรเ์พอืใชใ้นกจิกรรม
โรงหนังโรงเรยีน ประจําปี 2563 จํานวน 2,500 เลม่          30,000.00         26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยากร พรนิตงิ จํากัด                26,750.00 บรษัิท ชยากร พรนิตงิ จํากัด            26,750.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.093/2563 3 ก.ค. 63

ผลติสอืประชาสัมพันธ ์กจิกรรมเดอืนกรกฏาคม               770.40              770.40 เฉพาะเจาะจง สายทกีารพมิพ ์(สํานักงานใหญ)่                     770.40
สายสกีารพมิพ ์(สํานักงาน
ใหญ)่                 770.40

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 
IV 630237 3 ก.ค. 63

จา้งพมิพส์ตกิเกอร์            1,240.00           1,240.00 เฉพาะเจาะจง สยามดไีซน์ สามพราน                  1,240.00 สยามดไีซน ์สามพราน              1,240.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

`ใบรับรองการ
จ่ายเงนิ 3 ก.ค. 63

ผลติตัวภาพยนตร ์ทงึหนังโลกเดอืนกรากฏาคม               963.00              963.00 เฉพาะเจาะจง
บรษัิท กรนี ดจิติอล พรนิทต์งิ จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)่                     963.00

บรษัิท กรนี ดจิติอล พรนิทต์งิ
 จํากัด (สํานักงานใหญ)่                 963.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ
 
2563/07/03/0
01 3 ก.ค. 63

สตกิเกอร์               208.00              208.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมใจบซิกรุป๊ จํากัด                     208.00 บรษัิท สมใจบซิกรุป๊ จํากัด                 208.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 
เลขท ี
ARP-
0720200063 5 ก.ค. 63

เชา่โปรเจ็คเตอรส์ําหรับฉายซับไตเตลิ          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดลุเดช นนทะวงศ์                10,000.00 นายอดลุเดช นนทะวงศ์            10,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ใบสําคัญรับเงนิ 5 ก.ค. 63

จา้งจัดทําคําบรรยายภาษาไทย            7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐธ์ร กังวาลไกล                  7,000.00 นายณัฏฐธ์ร กังวาลไกล              7,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ใบสําคัญรับเงนิ 5 ก.ค. 63

อปุกรณ์ชา่งจํานวน 4 รายการ               647.00              647.00 เฉพาะเจาะจง
บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)
 สาขาพุทธมณฑลสาย ๕                     647.00

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็น
เตอร ์จํากัด (มหาชน) สาขา
พุทธมณฑลสาย ๕                 647.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบกํากับภาษี
เลขท ี167897 8 ก.ค. 63

อัพเกรดชดุโปรแกรมสําเร็จรปูสําหรับงานบัญช ีจํานวน 1 
โปรแกรม        102,000.00       101,650.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออโตไ้ฟลท์ จํากัด              101,650.00 บรษัิท ออโตไ้ฟลท์ จํากัด          101,650.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.065/2563 9 ก.ค. 63

อปุกรณ์ชา่งจํานวน 6 รายการ               321.00              321.00 เฉพาะเจาะจง สวทีโฮมฮารด์แวร์                     321.00 สวทีโฮมฮารด์แวร์                 321.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ
ใบกํากับภาษี 
เลขท ี13463 10 ก.ค. 63

มอเตอรปั์มนํายา จํานวน 1 รายการ          25,680.00         25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมคคานกิา้ จํากัด                25,680.00 บรษัิท เมคคานกิา้ จํากัด            25,680.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.066/2563 13 ก.ค. 63

เครอืงดดูเสมหะ สําหรับปฏบิัตงิานอนุรักษ์ภาพยนตร ์สอืโสต
ทัศน์และสงิเกยีวเนอืง จํานวน 4 เครอืง          25,000.00         17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรัพยร์ักษ์ จํากัด                17,976.00 บรษัิท ทรัพยร์ักษ์ จํากัด            17,976.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.067/2563 14 ก.ค. 63

สรุปผลการดําเนินงานการจดัซอืจดัจา้ง ในรอบเดอืนกรกฏาคม ปี 2563
หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)

สขร1



จา้งเหมาซอ่มบํารงุรถโรงหนังและรถเครอืงกําเนดิไฟฟ้า 
ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 1 งาน     1,400,000.00    1,328,084.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เชส เอ็นเตอรไ์พรส ์(สยาม) จํากัด           1,328,084.00

บรษัิท เชส เอ็นเตอรไ์พรส ์
(สยาม) จํากัด      1,328,084.00

งานจา้ง
ตอ่เนือง ส.031/2563 15 ก.ค. 63

บรูณะวตัถพุพิธิภณัฑเ์พอืการจัดแสดง พรอ้มจัดหาพัสดใุน
การดําเนนิงาน จํานวน 2 งาน            8,000.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศภุชัย วอทอง                  7,200.00 นายศภุชัย วอทอง              7,200.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.094/2563 16 ก.ค. 63

ผูป้ระเมนิอสิระเมนิอสิระเพอืดําเนนิการประเมนิความพงึพอใจ
ในการใหบ้รกิารของหอภาพยนตร ์ประจําปี 2563 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง        180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง ดร.มหชัย สัตยธํารงเธยีร              180,000.00 ดร.มหชัย สัตยธํารงเธยีร          180,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.095/2563 16 ก.ค. 63

ดวีดีภีาพยนตร ์2 แผ่น               378.00              378.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บมูเมอแรง ออนไลน ์จํากัด                     378.00
บรษัิท บมูเมอแรง ออนไลน ์
จํากัด                 378.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบกํากับภาษี
เลขท ี
01024308 20 ก.ค. 63

ปลกูตน้ไมป้ระดับตรงทจีอดรถทางเดนิเขา้อาคารสรรพ
สาตรศภุกจิและทําทคีําตน้ไมส้วนแบล็คมารอีา จํานวน 2 งาน          24,350.00         24,350.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช อนิตรา                24,350.00 นายธวชั อนิตรา            24,350.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.096/2563 20 ก.ค. 63

ปรับปรงุระบบไฟฟ้าชัน 6 อาคาร บรุฉัตร ไชยากร จํานวน 1 
งาน          24,800.00         24,800.00 เฉพาะเจาะจง  นายประเสรฐิศร ี ภริมยน์อ้ย                24,800.00 นายประเสรฐิศร ี ภริมยน์อ้ย            24,800.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.097/2563 21 ก.ค. 63

ขนยา้ยหนังสอืและรอืถอนชนัเหล็กพรอ้มตดิตังประกอบใหม ่
จํานวน 1 งาน          15,000.00         13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ชาญจริกติติ                13,000.00 นายสมชัย ชาญจริกติติ            13,000.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.098/2563 21 ก.ค. 63

ดวีดีภีาพยนตร ์2 แผ่น               530.00              530.00 เฉพาะเจาะจง นางปิยะฉัตร นาคภู่                     530.00 นางปิยะฉัตร นาคภู่                 530.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 
เลขท ี
25630701 21 ก.ค. 63

จา้งเหมาขนยา้ยฟิลม์ภาพยนตรไ์ทยและสงิเกยีวเนอืง            7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐภณ จันทรภักดี                  7,200.00 นายณฐภณ จันทรภักดี              7,200.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ

ใบตรวจรับลง
วันท ี22 ก.ค. 
2563 22 ก.ค. 63

วัสดอุปุกรณ์สําหรับใชใ้นงานซอ่มสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์
และงานแล็บฟิลม์ภาพยนตร ์จํานวน 1 รายการ            1,412.40           1,412.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล โปรดักส ์เทรดดงิ จํากัด                  1,412.40

บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล โปรดักส ์
เทรดดงิ จํากัด              1,412.40

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.068/2563 22 ก.ค. 63

หมกึพมิพจํ์านวน ๔ รายการ          22,898.00         22,898.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟนกิซ ์จํากัด                22,898.00 บรษัิท โฟนกิซ ์จํากัด            22,898.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.069/2563 23 ก.ค. 63

วัสดอุปุกรณ์สําหรับใชใ้นงานซอ่มสงวนรักษาฟิลม์ภาพยนตร์
และงานแล็บฟิลม์ภาพยนตร ์จํานวน 2 รายการ          16,680.00         16,680.00 เฉพาะเจาะจง รา้นตันหยง                16,680.00 รา้นตันหยง            16,680.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ซ.070/2563 23 ก.ค. 63

ซอ่มเครอืงฉายภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตรศ์รศีาลายา จํานวน
 1 งาน          12,198.00         12,198.00 เฉพาะเจาะจง  บรษัิท โกลเดน้ดัก อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด                12,198.00

บรษัิท โกลเดน้ดัก อนิเตอร์
เนชันแนล จํากัด            12,198.00

ราคาทเีสนอ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ จ.099/2564 24 ก.ค. 63


